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            ΚΩΔΙΚΟΣ :  

          
Αριθμος Υδρομέτρου: 

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

      Προς : Το Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ      : 

                     

ΟΝΟΜΑ        : 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

                                                                             

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : 

                                                        

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:                                         

                                                    

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: 

    

Α.Δ.Τ.       : 

  

ΚΙΝΗΤΟ       :                                                

                    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :          

 

e-mail       :  

                                                                                          

               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                
                  

                                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :       

 

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ : 

                                             

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 

   

                    

                                                

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρου 8 Ν.1599/1986) 

 

    Με ατομική μου ευθύνη και  γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται             

  από τις διατάξεις της παρ.6 του αρθρ.22 του Ν.1599/1986 , δηλώνω ότι : 

1)Το νερό θα έχει οικιακή / επαγγελματική   χρήση. 

2)Το υπό υδροδότηση κτίσμα ιδιοκτησίας μου είναι παλαιό και κατοικήσιμο.   

3)Το υδρόμετρο θα τοποθετηθεί με δική μου ευθύνη και έξοδα, σε ερμάριο 

με πορτάκι, σε εξωτερικό τοίχο της ιδιοκτησίας μου, ή σε φρεάτιο με 

καπάκι στο πεζοδρόμιο και θα πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων, τους  

οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

4)Η σύνδεση του υδρομέτρου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης θα γίνει με 

δική μου ευθύνη και έξοδα από αδειούχο υδραυλικό και κατ’ υπόδειξη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων.  

5)Δεν υπάρχει άλλη υδροδότηση στο ίδιο ακίνητο.  

                

Ο/Η ΑΙΤΩΝ & ΔΗΛΩΝ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

 

 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε τη σύνδεση  

του ακινήτου μου  . . . . . . . . 

που βρίσκεται στον οικισμό  

.  .  . . . . . . . . . . . . .   

του Τοπικού Διαμερίσματος 

 . . . . . . . . . . . .. . . . .  

και πλησίον των υδροδοτημένων 

ακινήτων  

. . . . . . . . . . . . . . . . .   

με το Δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης 

Αφού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά και 

δόθηκαν οι σχετικές τεχνικές οδηγίες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

λόγω: 
 

 

 

 

-Άδεια οικοδομής 
-Τίτλος ιδιοκτησίας 
-Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου υδραυλικού 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Κυθήρων – Υπηρεσία Ύδρευσης 

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:      

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:     

Ημερομηνία Γέννησης(2):       

Τόπος Γέννησης:     

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ.:    

Τόπος Κατοικίας:   Οδός:                --- Αριθ.:   ΤΚ:   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:          

1) Είμαι αδειούχος υδραυλικός με αριθμό αδείας : 

2) Πραγματοποίησα σωστά και σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων το δίκτυο  

    υδροδότησης και την εγκατάσταση του υδρομετρητή με αριθμό : 

    στο ακίνητο  ιδιοκτησίας :     

    το οποίο βρίσκεται : 

3) Βεβαιώνω τη μη ύπαρξη γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  επί των υδραυλικών  

    εγκαταστάσεων  

4) Δεν υπάρχει άλλη υδροδότηση στο ίδιο ακίνητο                                                                                                       

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του Δημόσιου τομέα που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

(4)  Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα. 

 

 

 
Ημερομηνία : ............................................ 
 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 
 
 
 

Σφραγίδα & Υπογραφή 


